
ประกาศสถานท่ีสอบ 

การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงนิ 

วนัอาทิตย์ท่ี 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

สอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  

ช่ือห้อง Comprehensive Examination MFE 22 August 2021  

(ห้องสอบ และท่ีน่ังสอบดูได้ในเอกสาร) 

ส่ิงท่ีเน้นยํา้นักศึกษา 

1. อ่านแนวปฏิบติัการสอบใหค้รบทุกหนา้ หากมีขอ้สงสยั ติดต่อเจา้หนา้ท่ี ผา่น line @econnida 

2. นกัศึกษาท่ียงัไม่เคยใชโ้ปรแกรม Microsoft Teams ใหโ้หลดโปรแกรมมาไวใ้นทุกอุปกรณ์ท่ี

นกัศึกษาจะใชใ้นการสอบ และลอง login ดว้ย mail ของ NIDA และศึกษาวิธีการใชใ้นเอกสาร  

3. นกัศึกษาโหลดโปรแกรมสาํหรับแปลงไฟลภ์าพเป็น pdf เช่นโปรแกรม adobe scan ไวใ้นอุปกรณ์ท่ี

จะส่งกระดาษคาํตอบ 

4. เตรียมกระดาษคาํตอบใหเ้พยีงพอ โดยกระดาษคาํตอบเขียนเลขท่ีนัง่สอบ ขอ้ท่ีทาํ และจาํนวนหนา้ 

เท่านั้น 

5. ตั้งมุมกลอ้งใหไ้ดเ้หมือนในแนวปฏิบติั 

6. การส่งกระดาษคาํตอบ 1 ไฟล ์ต่อ 1 ขอ้ 

7. หากนกัศึกษาอยากทดสอบระบบ Microsoft teams เจา้หนา้ท่ีจะเปิดหอ้งใหท้ดลองระบบ  

สาํหรับหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน 

ในวนัอาทิตยท่ี์ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.  

หอ้งท่ีใชใ้นการทดสอบจะแจง้ใน FB : GSDE NIDA BOARD  

 

 

 

 

 

 

 



การเขียนกระดาษคาํตอบ 

ตวัอยา่ง เลขท่ีนัง่สอบ 1 ทาํขอ้ท่ี 1 จาํนวน 3 หนา้ 

 

กระดาษขนาด A4 
                

 
เลขท่ีนัง่สอบ    1   

ขอ้ท่ี 1 หนา้ท่ี 1/3 

เลขท่ีนัง่สอบ    1   

ขอ้ท่ี 1 หนา้ท่ี 2/3 

เลขท่ีนัง่สอบ    1   

ขอ้ท่ี 1 หนา้ท่ี 3/3 



แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ แบบออนไลน์ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

(สามารถใช้เคร่ืองคดิเลขได้ แต่ไม่อนุญาตให้นําเอกสารอ่ืน เๆข้าห้องสอบ ) 

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

 
1. นกัศึกษาตอ้งมีอุปกรณ์อย่างน้อย 2 เคร่ืองพร้อม login Microsoft Teams ทุกเคร่ืองท่ีนกัศึกษาใชง้าน (ตอ้ง 

login Microsoft Teams ดว้ย mail ของ NIDA เท่านั้น) โดยแบ่งการทาํงานของแต่ละเคร่ืองดงัน้ี 

เคร่ืองท่ี 1  เป็นเคร่ืองท่ีตอ้งแสดงภาพ นกัศึกษาใหเ้จา้หนา้ท่ีเห็นตามมุมกลอ้งท่ี 

กาํหนด (ตามขอ้ 3)  (PC/ Notebook/ Tablet/ มือถือ) 

และเปิดกลอ้งและลาํโพงไวต้ลอดเวลาในการสอบ   

(หา้มตั้ง Background ใน Microsoft Teams) 

เคร่ืองท่ี 2  เป็นเคร่ืองท่ีใชดู้โจทย ์และถ่ายกระดาษคาํตอบส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี  

(Tablet/ มือถือ) 

เคร่ืองท่ี 3 (ถา้มี) เป็นเคร่ืองท่ีใชเ้ปิดขอ้สอบใน Microsoft Teams (PC/ Notebook) 

(หากไม่สะดวกท่ีจะใช ้Tablet /มือถือ ดูโจทย)์ 

หมายเหตุ : นักศึกษาตอ้งเตรียมอุปกรณ์สําหรับการสอบให้พร้อมตลอดระยะเวลาในการสอบ และระหว่าง

การสอบไม่อนุญาตใหไ้ปหยบิสายชาร์จ 

2. นักศึกษาจะตอ้งเขา้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยตอ้งเขา้ห้องก่อนถึง

เวลาสอบ 30 นาที (เขา้ห้องสอบตาม channel ท่ีแจง้ในประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ) พร้อมเปิดกลอ้งและ

ไมโครโฟนเพื่อรายงานตวั โดยจะตอ้งแสดงบตัรนกัศึกษาหรือบตัรประชาชนใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบตอนเช็ค

ช่ือ หลงัจากนั้นใหปิ้ดไมโครโฟน (นกัศึกษาตอ้งเปิดกลอ้งและลาํโพงตลอดเวลาขณะทาํการสอบ) 

3. นกัศึกษาตอ้งตั้งมุมกลอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีมองเห็นนกัศึกษาและเห็นหนา้จออุปกรณ์ท่ีนกัศึกษาใชเ้ปิดขอ้สอบ 

ตามตวัอยา่ง (ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองท่ี 1 ตามขอ้ 1 ในการตั้งมุมกลอ้ง) และหา้มใส่หูฟัง 

 

 

 

 

 

 



4. นักศึกษาจะตอ้งเตรียม กระดาษสําหรับเขียนคาํตอบ เคร่ืองเขียน เคร่ืองคิดเลข ให้พร้อม และระหว่างการ

สอบไม่อนุญาตใหไ้ปหยบิอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่ม 

(ก่อนวนัสอบขอให้นกัศึกษาเตรียมกระดาษคาํตอบให้พร้อม โดยเขียนเลขท่ีนัง่สอบ และหนา้ท่ีของกระดาษ

ตรงมุมขวาดา้นบนของกระดาษคาํตอบทุกแผน่  และเตรียมปากกาในการเขียนขอ้สอบ  ห้ามใชดิ้นสอในการ

ตอบขอ้สอบ ยกเวน้วาดกราฟ) 

        กระดาษขนาด A4   ตวัอยา่งการเขียนกระดาษคาํตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เจ้าหน้าท่ีจะนําข้อสอบใส่ใน Microsoft teams ก่อนเวลาสอบ 5 นาที และให้นักศึกษาเข้าไปเปิดไฟล์

ขอ้สอบได ้(แต่ห้าม download หรือแคปหน้าจอขอ้สอบใน Microsoft Teams เด็ดขาด หากตรวจสอบพบจะ

ถือวา่นกัศึกษาทุจริตในการสอบ) 

7. หากนกัศึกษาตอ้งการไปเขา้ห้องนํ้ า สามารถไปไดค้ร้ังละ 1 คน คนละไม่เกิน 5 นาที แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาต

จากเจา้หนา้ท่ีท่ีคุมสอบก่อนถึงจะไปได ้(ขออนุญาตโดยการยกมือและเปิดไมโครโฟนเพื่อแจง้เจา้หนา้ท่ี) 

(ใหน้กัศึกษาทุกคนเขา้หอ้งนํ้าใหเ้รียบร้อยก่อนเร่ิมสอบ ในระหวา่งชัว่โมงแรกของการสอบ ไม่อนุญาตใหมี้การ

เขา้หอ้งนํ้าโดยเดด็ขาด   และนกัศึกษาแต่ละคนมีสิทธิขอเขา้หอ้งนํ้าไดเ้พียงคร้ังเดียวในระหวา่งการสอบ)  

8. หากนกัศึกษามีขอ้สงสยัในขอ้สอบ ใหย้กมือและเปิดไมโครโฟนเพื่อแจง้เจา้หนา้ท่ี 

9. หากสญัญาณหายไป นกัศึกษาตอ้งรีบติดต่อเจา้หนา้ท่ีภายใน 5 นาที ผา่นทางเบอร์โทรศพัทข์องเจา้หนา้ท่ี 

081-6593349 (พีตู่น) และรีบดาํเนินการเขา้หอ้งสอบอีกคร้ัง หากนกัศึกษาขาดการติดต่อและไม่สามารถติดต่อ

ได ้ดุลพินิจในการรับกระดาษคาํตอบใหเ้ป็นมติของท่ีประชุมคณะ  

10. หากนักศึกษาจะส่งขอ้สอบตอ้งยกมือ และเปิดไมโครโฟน เพื่อแจง้เจา้หน้าท่ีว่าจะส่งขอ้สอบ และรอ

เจา้หนา้ท่ีอนุญาตก่อนถึงจะดาํเนินการส่งขอ้สอบได ้

เลขทีนงัสอบ.......... 

ขอ้ที.......... หนา้ที........   

เลขทีนงัสอบ.... ...... 

ขอ้ที..... ..... หนา้ที.... / .... 

   (ตรงหนา้ที หากคาํตอบมี  หนา้ ตอ้ง

เขียน /  สาํหรบัคาํตอบหนา้ที  

เขียน /  สาํหรบัคาํตอบหนา้ที ) 



11. การส่งกระดาษคาํตอบ โดยตั้งช่ือไฟล ์เลขท่ีสมคัรสอบ-ขอ้ท่ีทาํ-จาํนวนหนา้ (เช่น เลขท่ีสมคัรสอบ 1 ทาํ

ขอ้ 1 จาํนวน 2 หนา้ ตั้งช่ือไฟลว์า่ 1-1-2) นกัศึกษาใชอุ้ปกรณ์ (เคร่ืองท่ี 2 ตามขอ้ท่ี 1) ถ่ายรูปกระดาษคาํตอบ

ใหช้ดั และเป็นรูปดา้นตรง (ความชดัเจนของกระดาษคาํตอบเป็นความรับผดิชอบของนกัศึกษา)  

12. นกัศึกษาส่งกระดาษคาํตอบทาง assignment ของ Microsoft Teams โดยส่งเป็นไฟล ์pdf เท่านั้น (นกัศึกษา

ต้องเตรียมโปรแกรมสําหรับแปลงไฟล์ภาพเป็น  pdf เช่นโปรแกรม  adobe scan) (เม่ือนักศึกษาหยิบ

โทรศพัทมื์อถือเพื่อถ่ายรูปส่งขอ้สอบแลว้ จะไม่สามารถเขียนคาํตอบเพ่ิมเติมไดอี้ก)  

13. หากทาํขอ้สอบเสร็จก่อนเวลา สามารถส่งขอ้สอบไดห้ลงัจากสอบผา่นไปแลว้ 1 ชัว่โมง  

14. เม่ือหมดเวลาสอบนักศึกษาตอ้งส่งกระดาษคาํตอบหลงัหมดเวลาสอบภายใน 15 นาที  (หากเลยเวลาส่ง

กระดาษคาํตอบตามท่ีกาํหนด จะถือวา่นกัศึกษาไม่ไดส่้งกระดาษคาํตอบ) 

15. นกัศึกษาตอ้งรอให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบการส่งกระดาษคาํตอบ จึงจะสามารถออกจากห้องสอบออนไลน์

ได ้เจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบและแจง้วา่ไดรั้บกระดาษคาํตอบหรือไม่ ทาง feedback ของ Microsoft teams  

 

 
 

 

นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบการสอบ พยายามกระทําทุจริตในการสอบ              

อาจได้รับโทษอย่างสูงสุดถงึลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 



Microsoft Teams Guide 
1. ค�นหาโปรแกรม Microsoft Teams

2. เลือก Download เม่ือ Download เรียบร�อย ทําการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร6

3. สามารถเข�าใช�งานโปรแกรมจาก shortcut  บน desktop  หรือ กดปุ$ม windows 

เพื่อหาบนเมนูโปรแกรม เป+ดโปรแกรม และ sing in เข�าโปรแกรม  

Sign in ด�วยเมล6ของนิด�า (ช่ือจริงดอทนามสกุล 3 ตัว และตามด�วย @stu.nida.ac.th) 



4. กด Menu Teams ด�านซ�ายมือ ให�ปรากฏหน�าจอดังภาพ เลือก Download เม่ือ Download
เรียบร�อย ทําการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร6

5. ใสI Team Code ตามท่ีได�รับแจ�งใน e-mail หรือชIองทางตIาง ๆ และกด Join team

6. โปรแกรมจะพาเข�าสูIห�องออนไลน6ดังภาพ ให�รอจนกวIาจะมีการ video call meeting ให�กดคํา
วIา Join เพ่ือเข�ารIวมห�องออนไลน6

******* 



7. เม่ือกด Join แล�ว จะปรากฎหน�าจอการตั้งคIาเริ่มต�นกIอน ให�กดเครื่องหมายถูกท่ีคําส่ัง
Computer audio (แนะนําให�ปVดเสียงไมค6) กIอนกดปุWม Join now

8. เม่ือเข�ารIวม Meeting แล�ว จะปรากฏ เมนูเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมออนไลน6 ดังนี้

หากมีข�อสงสัยหรือปYญหาในการใช� Microsoft Teams 
ติดตIอ IT Support ไดที่ https://www.facebook.com/NIDA.ITC/ 

 เปVด/ปVดกล�อง   ตั้งคIา background  เปVด/ปVดไมค6 

 ดูรายชือ่ผู�เข�ารIวม แชท  ยกมือ  เปVด/ปVดกล�อง  เปVด/ปVดไมค6 แชร6หน�าจอ วางสาย 



เลขที�สมคัรสอบ ชื�อ - สกุล

ศก 1  นายสิปปกร  กาญจนา

ศก 2  นางสาวจิรัชญา  ปัญสุวรรณวงศ์

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์

 วนัอาทติย์ที� 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

Microsoft Teams: Channel 1

นักศึกษาสอบประมวลความรู้  ครั�งที� 2/2564 (หลกัสูตรเก่า)



เลขที�สมคัรสอบ ชื�อ - สกุล

1  นายณพธีร์  ธีระภทัรานนท์

2  นายณฐัภทัร  สุขสบาย

3  นายปรัชญา  ป้อมเอี�ยม

4  นายวงศพทัธ์  บุญลํ�า

5  นายธีระชยั  ตะวงษ์

6  นายอนิรุธ  หนูตอ

7  นางสาวอาทิตยา  ปวงคาํ

8  นางสาวอญัพชัญ ์ วงศจิ์รวชัร์

นักศึกษาสอบประมวลความรู้  ครั�งที� 2/2564 

Microsoft Teams: Channel 2

 วนัอาทติย์ที� 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน



เลขที�สมคัรสอบ ชื�อ - สกุล

9  นายฐิติพล  เลาหวฒันาวณิชย์

10  นางสาวธนพร  ทรายสุวรรณ

11  นายกิตติคุณ  อกอุ่น

12  นางสาวนพรัตน์  ประโชติ

13  นางสาวเพญ็พิชญา  เชาวลิต

14  นายวณิกกุล  บุญเลิศ

15  นางสาวศนัสนีย ์ แซ่ลี�

16  นางสาวรมณี  ทองสด

นักศึกษาสอบประมวลความรู้  ครั�งที� 2/2564 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์

 วนัอาทติย์ที� 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

Microsoft Teams: Channel 3



เลขที�สมคัรสอบ ชื�อ - สกุล

17  นางสาวปัฐมาภรณ์  สิบพลาง

18  นายโยมกรณ์  วชิญช์โยนนท์

19  นางสาววริษฐา  ชินรังสิกุล

20  นายอภิสิทธิ�   เมืองแสน

21  นางสาวสุกญัญา  โพธิ� อยู่

22  นายปภาวชิญ ์ ศิริวรรณางกูล

23  นายธนวนัต ์ สุระศนัสนีย์

24  นายจาตุรนต ์ เลไชยสงค์

 วนัอาทติย์ที� 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. 

Microsoft Teams: Channel 4

นักศึกษาสอบประมวลความรู้  ครั�งที� 2/2564 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะพฒันาการเศรษฐกจิ

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์
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